Finální verze žádosti (VK-IP)

1zmsaPØØØ1

Unikátní kód žádosti:

I. Souhrnné informace o projektu
Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.3

Název oblasti podpory:

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Číslo výzvy:

04

Název výzvy:

Olomoucký kraj - Výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 1.3

Typ projektu:

grantový

Kód prioritního tématu:

72

Název prioritního tématu:

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné
přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování
dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní
ekonomiku

Typ území:

Město

Projekt
Název projektu:

DVPP v projektovém řízení v Olomouckém kraji

Zkrácený název projektu:

DVPP v projektovém řízení v OK

Název projektu anglicky:

Further teacher's education in project management in Olomoucký region

Předpokládané datum
zahájení projektu:

01.09.2011

Předpokládané datum
ukončení projektu:

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:

31.12.2012

16,0

Typ účetní jednotky:

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova:

410/2009 Sb./701-704 (FZ 07/2009)

Celkové způsobilé náklady projektu:

2 984 998,80
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Celkové nezpůsobilé náklady projektu:

0,00

Rozpočet projektu celkem:

2 984 998,80

Stručný obsah projektu:
Projekt si klade za primární cíl vytvořit vzdělávací modul zaměřený na pokročilou výuku projektového řízení pro
pedagogické pracovníky středních škol v Olomouckém kraji. V rámci tohoto vzdělávacího modulu si pedagogičtí
pracovníci osvojí klíčové znalosti a dovednosti v oblasti projektového řízení za využití e-aplikace, což povede ke
zvýšení jejich odborné kvalifikace. Tyto zkušenosti pak budou předávat žákům v rámci předmětu Projektové
řízení na svých školách.
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II. Žadatel projektu
Název subjektu:

Gymnázium

Právní forma:

Příspěvková organizace

IČ:

00848956

DIČ:
Plátce DPH:

Ne

Typ plátce DPH:

Nejsem plátce DPH

Počet zaměstnanců:
Typ žadatele:

Ostatní vzdělávací instituce

Podíl na nákladech

2 984 998,80

Má žadatel datovou schránku:

Ano

Číslo datové schránky:

9r4gyf7

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:
Žadatel je úspěšným realizátorem projektů z třetího kola výzvy globálních grantů OPVK Olomouckého kraje, kdy
realizuje projekt "Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce projektového
řízení" a projekt "Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních škol". Mimo to realizoval jen
dotační projekty menšího rozsahu z krajských nebo národních zdrojů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Žadatel má zkušenosti s cílovou skupinou z běžné výuky, kdy poskytuje kvalitní vzdělávání 641 žákům SŠ a
současně realizuje aktivity vedoucí ke zvyšování dovedností a kvalifikací početného pedagogického sboru. Z
dlouholeté tradice a kvalitního týmu vyučujících pracovníků lze usuzovat o dostatečné kvalitě poskytovaných
služeb žákům.
Příjemce veřejné podpory v posledních 3 letech:
Ne
Příjemce podpory de-minimis v posledních 3 letech:
Ne
Statutární zástupci:
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Příjmení:

Čapka

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Radek

Funkce osoby: ředitel školy

Telefon:

Fax:

Telefon II.:

Email:

585412493

capka@gcajkol.cz

Společné podpisové právo:

Ne

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Čapka

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Radek

Funkce osoby: ředitel školy

Telefon:

Fax:

Telefon II.:

Email:

585412493

capka@gcajkol.cz

Společné podpisové právo:

Ne

Hlavní kontaktní osoba:

Čapka Radek

Oficiální adresa:
Kraj:

Olomoucký

Okres:

Olomouc

Obec:

Olomouc

Část obce:

Nová Ulice

Ulice:

Čajkovského

Městská část:
PSČ:

779 00

Číslo popisné:

Číslo orientační: 9

68

WWW:
Adresa pro doručení:
Kraj:

Olomoucký

Okres:

Olomouc

Obec:

Olomouc

Část obce:

Nová Ulice

Ulice:

Čajkovského

Městská část:
PSČ:

779 00

Číslo popisné:

68

Číslo orientační: 9

WWW:
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III. Partner projektu
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IV. Popis projektu
Cíle projektu:
Projekt si klade za primární cíl vytvořit vzdělávací modul zaměřený na výuku projektového řízení pro pedagogické
pracovníky středních škol v Olomouckém kraji. V rámci tohoto vzdělávacího modulu si pedagogičtí pracovníci
osvojí klíčové znalosti a dovednosti v oblasti projektového řízení, což povede ke zvýšení jejich odborné
kvalifikace. Tyto zkušenosti pak budou předávat studentům v rámci předmětu Projektové řízení na svých školách.
V rámci dosažení tohoto cíle budou vytvořeny výukové pomůcky, které budou využity v rámci školení pro
pedagogické pracovníky. Bude vytvořena speciální výuková aplikace, která bude zajišťovat efektivní vzdělání
formou teoretických, ale hlavně prakticky zaměřených úkolů na projektové řízení. Toho bude dosaženo např. na
základě metody poznávání best practices, možností pracovat s případovými studiemi či možností vytvářet vlastní
projektové žádosti.
Speciálně vyvinutý software a další vytvořené pomůcky pro učitele budou následně využity v rámci DVPP v
projektovém řízení. V rámci této aktivity si pedagogičtí pracovníci osvojí klíčové dovednosti projektového řízení.
Výstupem bude vyškolení pedagogických pracovníků, kteří nabyté znalosti budou moci aplikovat v rámci výuky
projektového řízení v rámci svých škol.
Zdůvodnění potřebnosti:
Žadatel jako realizátor projektu na podporu projektového řízení pro žáky (z podpořeného projektu globálních
grantů Olomouckého kraje OPVK) při realizaci zjistil vhodnost nastaveného výukového systému, který se nyní
snaží rozvíjet formou DVPP i na ostatní školy v kraji. Praktická znalost projektového řízení v současnosti
představuje významnou kompetenci, která je požadována od zaměstnavatelů v privátním i veřejném sektoru.
Proto je nezbytné, aby pedagogičtí pracovníci získali kvalitní znalosti v této oblasti, které budou následně
předávat svým žákům v rámci výuky na středních školách. Aktivity projektu zajistí, že pedagogové získají jak
teoretické znalosti, tak hlavně i praktické dovednosti.
Projekt reaguje na potřebu zkvalitnit výuku na středních školách Olomouckého kraje v oblasti získávání nových
kompetencí a dovedností, které jsou prakticky orientovány.
Potřebu rozvoje znalostí projektového řízení pedagogických pracovníků reflektuje Akční plán Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy "Škola pro 21. století". Zařazení projektového řízení do výuky vychází i z
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje.
Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci gymnázií, ekonomických středních škol, obchodních akademií a
dalších středních škol v Olomouckém kraji, kteří vyučují Projektové řízení. Jedná se o cca 30 osob, převážně
půjde o učitele, kteří již mají zkušenost s projektovým řízením a vyučujího v běžné výuce. Tato skupina má
kvalitní zkušenosti s výukou projektového řízení klasickou formou za využití učebnic, nicméně postrádá znalosti
výuky projektového řízení formou interaktivní e-learningové aplikace. Jedná se přitom o oblast, o kterou jeví
současní zaměstnavatelé velký zájem. Je proto důležité, aby učitelé byli dobře připraveni na výuku projektového
řízení za využití ICT, kterou následně předají svým žákům. To zvýší konkurenceschopnost absolventů a jejich
uplatnitelnost na trhu práce.
Zapojení a motivace cílové skupiny:
Cílová skupina bude do projektu zapojena v rámci dalšího vzdělávání, ve kterém si osvojí klíčové kompetence
projektového řízení za využití moderních technologií a ICT. V tomto školení bude využívána speciálně vyvinutá
softwarová aplikace, která vytváří prostředí pro názornou a naučnou výuku projektového řízení.
Výuka bude probíhat 15 hodin prezenčně a 60 hodin formou distančního studia za využití e-aplikace. V rámci této
výuky bude cílová skupina vedena k efektivnímu projektovému řízení za využití e-learningu a bude rozvíjet
odborné dovednosti projektového řízení na procvičování v rámci aplikace.
Motivací pedagogických pracovníků je rozvoj jejich dovedností a vzdělání. Projekt jim umožní získat teoretické i
praktické znalosti, které budou moci využít při výuce. Navíc budou moci tyto dovednosti využít při přípravě
vlastních projektů v rámci školních i mimoškolních aktivit.
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Přínos pro cílovou skupinu:
Pedagogičtí pracovníci budou moci nabyté znalosti využít nejen v rámci výuky, ale současně při přípravě
vlastních školních projektů. Projekt zvýší kvalifikaci pedagogických pracovníků v oblasti výuky prakticky
zaměřených předmětů, což je v současnosti velmi důležitým aspektem v uplatnění na trhu práce. Pedagogičtí
pracovníci si navíc osvojí přípravu a řízení projektů za využití ICT. Jedná se o oblast, v níž nadále existují
nedostatky.
Zapojení pedagogičtí pracovníci středních škol Olomouckého kraje v současnosti vyučují Projektové řízení bez
využití moderních e-learningových prvků. Pedagogičtí pracovníci si v rámci projektu osvojí využití speciální
softwarové aplikace a ICT v projektovém řízení, což povede k zefektivnění výuky.
Rizika projektu:
Žadatel si je vědom základních rizikových oblastí, které by mohly ohrozit naplnění výstupů projektu.
1. Nízký zájem cílových skupin
2. Finanční riziko
3. Materiální riziko
4. Nenaplnění harmonogramu a výstupů aktivit
Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):
Identifikovaná rizika budou eliminována následovně:
Nízký zájem bude eliminován vytvořením softwarové aplikace, díky které bude projektové řízení za využití ICT
názorné a zajímavé. Dalším prostředkem je důraz na vytvoření propracované obsahové náplně vzdělávacích
modulů o problematice projektového řízení. Bude také kladen důraz na dodržení ověřených postupů při výuce,
stejně jako zkvalitňování vzdělávacích aktivit na základě pilotního ověření výuky a následných evaluací.
Finanční rizika budou eliminována důslednou kontrolou finančních toků, strategickým plánováním a přesným
stanovením pravomocí jednotlivých pracovníků administrativního týmu.
Materiální riziko eliminováno dvěma základními způsoby - dodání služeb bude smluvně ošetřeno a zpoždění
bude potrestáno sankcemi a penále. Neméně důležitým aspektem je výběr dodavatelů, při němž bude přihlíženo
nejen k ceně, ale také nabízené kvalitě a referencím z minulých zakázek.
Riziku nedodržování časového harmonogramu projektu bude předcházeno zajištěním zkušeného realizačního
týmu, který bude pod dohledem manažera projektu důsledně dbát na dodržování plánu aktivit. Plnění aktivit bude
detailně monitorováno realizačním týmem, aby nedocházelo k neplnění termínů a úkolů.
Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:
Po ukončení fyzické realizace projektu bude dále nabízeno DVPP formou kurzů, které budou pokrývat minimální
náklady na jejich realizaci. Ve spolupráci s externími najatými pracovníky bude zajištěna kvalitní výuka, která
bude reagovat na potřeby vzdělávaných. Využitý software bude konfigurován, aby vyhovoval efektivní výuce
projektového řízení i po dobu udržitelnosti.
Vyškolení pedagogičtí pracovníci budou proškoleni v projektovém řízení za využití ICT aplikace, aby mohli svoje
zkušenosti předávat dalším učitelům a následně i žákům.
Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:
Přidaná hodnota projektu spočívá ve vytvoření speciální softwarové aplikace, která bude při dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků projektového řízení využívána. Díky využití tohoto softwaru a ICT prvků bude
umožněno vyučovat praktické aspekty projektového řízení. Výuka tak bude pro pedagogické pracovníky
atraktivní a názorná.
Přidanou hodnotou je proškolení pedagogických pracovníků, kteří získají klíčové dovednosti a znalosti pro výuku
projektového řízení. Přínosem projektu je i jeho vysoký inovativní potenciál. Ten spočívá v zavádění inovativních
a dovednostních vzdělávacích programů do sekundárního vzdělávání, jež zvýší zaměstnatelnost žáků.
Ve výsledku bude přidanou hodnotou projektu i možné zvýšení počtu škol v Olomouckém kraji, ve kterých bude
projektové řízení vyučováno.
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Vazby na jiné projekty:
Projekt navazuje na již žadatelem realizovaný projekt Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních
technologií pří výuce projektového řízení podpořený z oblasti podpory 1.1 globálních grantů Olomouckého kraje
OPVK. Rozšiřuje již zaváděnou e-výuku projektového řízení pro žáky o prvek vedoucí ke zvýšení dovedností
pedagogických pracovníků. Navazuje také na již zrealizovaný projekt podpořený z ESF v rámci OP RLZ 3.1. Díky
tomuto projektu byla na vybraných SŠ Olomouckého kraje zavedena výuka nepovinného předmětu Projektové
řízení.
Vnitřní postupy řízení a organizace a vnitřní kontrolní systém:
Na nejvyšší úrovni projektového řízení působí řídící výbor, který se bude scházet min. jednou za čtvrt roku a
bude kontrolovat a dohlížet nad chodem projektu, vyhodnocovat interně monitorovací zprávy apod. Řídící výbor
bude složený z vedoucího projektu, koordinátora projektu, finančního manažera a administrativního pracovníka
(nepřímé náklady).
Min. jednou za měsíc se bude scházet realizační tým projektu složený z vedoucího projektu, koordinátora, IT
pracovníka (nepřímé náklady), administrátora a účetního (nepřímé náklady). Realizační tým bude rozdělovat
úkoly, dohlížet nad implementační fází projektu a plánovat další aktivity (Případné setkávání realizačního týmu je
možné častěji dle potřeby).
V projektovém řízení bude nejvýše stát vedoucí projektu, který bude mít hlavní rozhodovací pravomoci a bude
zastupovat projekt navenek. Administrátor bude zajišťovat kompletní agendu projektu a účetní bude provádět
veškeré účetní operace vznikající v rámci projektu. Koordinátor bude zodpovědný za realizaci klíčových aktivit a
plnění indikátorů.Ostatní pozice jsou odborné a nemají administrativní úkoly, nicméně jsou podřízeny manažerovi
projektu.
Další pracovníci budou najímáni na dohody o provedení práce, v nichž budou specifikovány jednotlivé úkoly a
odpovědnosti.
V rámci projektu budou nastaveny základní směrnice bezpečnosti práce, finančních toků, účetní směrnice pro
projekt. Vše bude v souladu s pravidly OP VK (archivace, publicita), bude dodržován zákon 320/2001Sb. o
finanční kontrole a veškerá relevantní nařízení.
Náklady na administrativní tým nepřesahují včetně nákladů na cestovné, kancelář a další nepřímé náklady 30%
způsobilých nákladů. V první fázi budou nastaveny veškeré nutné kroky k správnému fungování projektu-VŘ,
prac.smlouvy, harmonogram, vymezení pravomocí aj., tak aby mohl projekt bezproblémově fungovat.
Administrativní tým bude mít za úkol tvorbu monitorovacích zpráv a běžnou komplexní agendu projektu.

Podporované aktivity
Název podporované aktivity:
DVPP škol a šk. zařízení vč. realizace odbor. praxí a zahr. stáží ped. pracovníků s důrazem na realizaci
kurikurální reformy, na jaz. vzdělávání, ICT ve výuce a env. vzdělávání, vč. osvojení si dalších moderních ped.
metod
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V. Území dopadu a realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ071

Olomoucký kraj

Střední Morava

Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0712500496

Olomouc

Olomouc

Kód NUTS3:

Název NUTS3:

Procentní podíl:

CZ071

Olomoucký kraj

Místo realizace NUTS5:

Realizované investice NUTS3:

100
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VI. Klíčové aktivity
Číslo aktivity:

01

Název klíčové aktivity:

Vytvoření vzdělávacího obsahu DVPP se zaměřením na projektové řízení

Na realizaci se podílí:

Gymnázium

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

2 232 000,00

ESF způsobilé výdaje:

2 232 000,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této aktivity bude na základě výběrového řízení vybrán dodavatel specifické softwarové aplikace určené
pro podporu školení pedagogických pracovníku se zaměřením na pokročilé a praktické aspekty projektového
řízení. Softwarová aplikace bude zahrnovat teoretické prvky projektového řízení a současně umožní efektivní
vzdělávací proces na základě reálných praktických studií z oblasti projektového managementu. Případové studie
umožní nácvik řešení možných problémů souvisejících s projektovým managementem.
Za účelem výuky budou rovněž vytvořeny odborné učební pomůcky ve formě krátkých textů, které budou
zaměřeny na základy projektového řízení a na práci se softwarovou aplikací a ICT. Dále bude nastaven kurz
DVPP, určena časová dotace a systém naplnění výuky.
Vytvořený software umožní v rámci výuky plánování, sledování a vyhodnocování postupu jednotlivých
modelových projektů, bude sloužit jako rozcestník a zdroj relevantních dat o projektovém řízení v praxi apod.
Náklady na tuto aktivitu spočívají ve službách na tvorbu materiálů a e-aplikace, část odborných mezd pracovníků,
část nepřímých nákladů.
Výstup klíčové aktivity:
- obsahová náplň a nastavení DVPP
- vytvořená výuková e-aplikace a další výukové pomůcky a materiály
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Číslo aktivity:

02

Název klíčové aktivity:

Pilotní ověření obsahu DVPP

Na realizaci se podílí:

Gymnázium

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

752 000,00

ESF způsobilé výdaje:

752 000,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této aktivity proběhne pilotní ověření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výuka bude probíhat
15 hodin prezenčně a min. 60 hodin formou distančního studia za využití e-aplikace. Prezenční i vzdálené
vzdělávání bude probíhat na základě vytvořeného plánu školení.
V úvodu budou účastníci seznámeni s organizací kurzu, s pojmy a základním přehledem problematiky a budou
sjednoceny dovednosti v oblasti projektového řízení.
Další část výuky bude zaměřena na detailnější aspekty projektového řízení a praktické dovednosti účastníků.
Budou rozšířeny znalosti a dovednosti učitelů v práci s ICT spojené s projektovým managementem.
V následující části se účastníci seznámí s případovými studiemi, best practices aj.
V závěru proběhne zhodnocení studijního pokroku a domácích úkolu a závěrečná evaluace.
Na výuce se budě podílet odborný tým složený z lektorů, dotačních specialistů, IT specialistů a odborníků, kteří
mají znalosti v oblasti vypracování strukturálních fondů EU. IT specialisté budou zajišťovat vytvoření a provoz
vytvořené softwarové aplikace. Školitelé budou vyučovat praktické aspekty projektového řízení. Vyučovat budou
odborní experti dlouhodobě zaměření na problematiku projektového řízení, podnikání, didaktiku ekonomických
předmětů a strukturálních fondů EU.
Na základě pilotního ověření výuky dojde k revizi vzdělávacího modulu a jeho optimalizaci. Ve spolupráci s IT
experty bude optimalizována softwarová aplikace, aby bylo docíleno efektivního vzdělávacího procesu v oblasti
teoretické i praktické.
Náklady na realizaci aktivity jsou především v mzdách odborných pracovníků a lektorů, nepřímých nákladech,
části zařízení, službách spojených s realizací seminářů a přímou podporou.
Výstup klíčové aktivity:
- pilotní ověření DVPP na cílové skupině 30 osob
- akreditace kurzu DVPP se zaměřením na projektové řízení
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VII. Harmonogram klíčových aktivit
2011
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Vytvoření vzdělávacího obsahu
DVPP se zaměřením na projektové
řízení

IX.

X.

XI.

XII.

X

X

X

X

IX.

X.

XI.

XII.

X

X

X

X

2012
Vytvoření vzdělávacího obsahu
DVPP se zaměřením na projektové
řízení

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pilotní ověření obsahu DVPP
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VIII. Realizační tým
Počet osob v realizačním týmu
Složení realizačního týmu:
číslo

Název pozice

Úvazek

Forma

001

Koordinátor aktivit projektu

60,00 %

DPČ

002

Tvůrce učebních pomůcek

900,00 hodin

DPP

003

Vedoucí projektu

10,00 %

DPČ

004

Finanční manažer

25,00 %

DPČ

005

externí expert, metodik kurzu

350,00 hodin

DPP

006

lektoři

450,00 hodin

DPP

Manažerské a administrativní pozice:
Název pozice

Vedoucí projektu

Název subjektu

Gymnázium

Forma

DPČ

Úvazek

10,00 %

Sazba

35 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

3500

Popis úvazku
Pracovní náplň
Kontroluje průběh celého projektu, vytváří podmínky pro spolupráci s partnery, řídí a kontroluje práci členů
řídícího týmu a realizačních týmů projektu. Schvaluje pracovní výkazy, financování projektu, uzavírání
pracovních smluv a smluv na dodávky služeb. Postup na realizaci projektu projednává s koordinátory projektu.
Projekt řídí z hlediska plnění strategických záměrů a dalších cílů.
Název pozice

Finanční manažer

Název subjektu

Gymnázium

Forma

DPČ

Úvazek

25,00 %

Sazba

26 000,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

6500

Popis úvazku
Pracovní náplň
Finanční manažer bude pracovat v těsné součinnosti s vedoucím projektu. Hlavní náplní jeho práce přitom bude
provádění odborných prací souvisejících s finančním řízením projektu, kontrolou čerpání a cash flow, a přípravou
finančních podkladů pro monitorovací zprávy.
Odborné pozice:
Název pozice

Koordinátor aktivit projektu
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Název subjektu

Gymnázium

Forma

DPČ

Úvazek

60,00 %

Sazba

27 500,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

16500

Popis úvazku

Z důvodu nízkého zapojení vedoucího projektu a jeho pouze kontrolní funkce, budou v
rámci koordinačních prací zapojeni dva pracovníci na nižší úvazek - 2 x 30%.

Pracovní náplň
Koordinátor projektu bude mít za úkol v úzké součinnosti s vedoucím projektu dohlížet nad plněním všech
klíčových aktivit, bude poskytovat odborné konzultace a dohled nad celkovou realizací projektu z hlediska
naplnění závazků daných projektem, plnění cílů a dosažení monitorovacích indikátorů. Současně bude v rámci
průběhu projektu s předstihem sledovat a navrhovat zlepšení s cílem vytvořit ty nejlepší a nejefektivnější
předpoklady pro dosažení udržitelnosti výstupů projektu. Bude zodpovědný ze realizaci klíčových aktivit a tvorbu
výukových prvků, kdy bude vystupovat jako koordinátor tvůrčího týmu pedagogů.
Název pozice

Tvůrce učebních pomůcek

Název subjektu

Gymnázium

Forma

DPP

Úvazek

900,00 hodin

Sazba

170,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

153000

Popis úvazku
Pracovní náplň
Náplní práce bude tvorba a většinový podíl na formulaci, realizaci a tvorbě výstupů projektu jak v materiální, tak
nehmotné podobě. Budou poskytovat svůj veškerý odborný, profesní a profilový potenciál a znalosti při tvorbě
veškerých výstupů projektu (učebních textů...) dále aplikovaných ve vyučovací praxi.
Název pozice

externí expert, metodik kurzu

Název subjektu

Gymnázium

Forma

DPP

Úvazek

350,00 hodin

Sazba

220,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

77000

Popis úvazku
Pracovní náplň
Pracovní náplň spočívá v přenosu odborného know-how do tvorby kurzu DVPP, v kontrole pracovních postupů
při tvorbě pomůcek a výukových metod, revize vytvářených dokumentů atématicky zaměřené odborné
konzultace.
Název pozice

lektoři

Název subjektu

Gymnázium

Forma

DPP

Úvazek

450,00 hodin

Sazba

200,00 za hodinu
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Přepočet dle úvazku

90000

Popis úvazku
Pracovní náplň
Lektoři se podílejí na pilotním ověření kurzů DVPP, v odměně je započítána jak samotná realizace kurzu nebo
školení tak i příprava.

Žádostfináln)uloženavISBENEFIT7dne:03.216:9Unikátníklíč:1zmsaPØØ1
vytisknuto dne: 06.09.2011

Strana 15 z 29

Finální verze žádosti (VK-IP)

IX. Rozpočet projektu
Kód Název nákladu

Jednotka

Počet
kusů

Cena kusu Náklad celkem

%

01

OSOBNÍ NÁKLADY

888 160,00

29,75

01.01

Platy, odměny z dohod a
pojistné

744 000,00

24,92

584 000,00

19,56

0,00

0,00

264 000,00

8,84

264 000,00

8,84

320 000,00

10,72

01.01.0 Výdaje na odborné
1
zaměstnance, v tom
01.01.0 Platy
1.01

os. * měs.
(hod.)

01.01.0 Odměny z dohod (DPČ)
1.02

os. * měs.
(hod.)

01.01.0 koordinátor aktivit projektu
1.02.01
01.01.0 Odměny z dohod (DPP)
1.03

osoba*měsíc

0,00

16,00

0,00

16 500,00

os. * měs.
(hod.)

01.01.0 metodik kurzu, externí expert
1.03.01

hodina

350,00

220,00

77 000,00

2,58

01.01.0 lektoři
1.03.02

hodina

450,00

200,00

90 000,00

3,02

01.01.0 tvůrce výukových pomůcek
1.03.03

hodina

900,00

170,00

153 000,00

5,13

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

5,36

0,00

0,00

160 000,00

5,36

01.01.0 Autorské honoráře
1.04
01.01.0 Výdaje na administrativní
2
zaměstnance, v tom
01.01.0 Platy
2.01

os. * měs.
(hod.)

01.01.0 Odměny z dohod (DPČ)
2.02

os. * měs.
(hod.)

0,00

0,00

01.01.0 vedoucí projektu
2.02.01

osoba*měsíc

16,00

3 500,00

56 000,00

1,88

01.01.0 finanční manažer
2.02.02

osoba*měsíc

16,00

6 500,00

104 000,00

3,48

os. * měs.
(hod.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.0 Odměny z dohod (DPP)
2.03
01.01.0 Autorské honoráře
2.04
01.02

Sociální pojištění

1,00

106 000,00

106 000,00

3,55

01.03

Zdravotní pojištění

1,00

38 160,00

38 160,00

1,28

01.04

FKSP

0,00

0,00

0,00

0,00

01.05

Jiné povinné výdaje (Zákonné
pojištění zaměstnanců)

0,00

0,00

0,00

0,00

02

SLUŽEBNÍ CESTY
ZAHRANIČNÍ

0,00

0,00

02.01

Cestovné (vč. provozu
služebního auta)

02.02

cesta

0,00

0,00

0,00

0,00

Ubytování

osoba*den

0,00

0,00

0,00

0,00

02.03

Stravné

osoba*den

0,00

0,00

0,00

0,00

02.04

Ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

03

ZAŘÍZENÍ

216 500,00

7,25
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03.01

Nehmotný majetek do 60 tis.
Kč

03.01.0 Software
1

kus

03.01.0 Ostatní
2
03.02

kus

03.02.0 Ostatní
2
03.03

Drobný hmotný majetek

0,59

5,00

3 500,00

17 500,00

0,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobý nehmotný
majetek

03.02.0 Software
1

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199 000,00

6,67

kus

03.03.0 notebooky
1

ks

5,00

20 000,00

100 000,00

3,35

03.03.0 dataprojektor a plátno
2

ks

1,00

30 000,00

30 000,00

1,01

03.03.0 multifunkční tiskárna
3

ks

1,00

39 000,00

39 000,00

1,31

03.03.0 digitální kamera, fotoaparát
4

ks

2,00

15 000,00

30 000,00

1,01

kus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03.04

Použitý drobný hmotný
majetek

03.05

Nájem zařízení, leasing

03.06

Odpisy

měsíc

0,00

0,00

0,00

0,00

03.07

Výdaje na opravy a údržbu

měsíc

0,00

0,00

0,00

0,00

03.08

Křížové financování

0,00

0,00

03.08.0 Investiční část
1

0,00

0,00

0,00

0,00

03.08.0 Neinvestiční část
2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 320 000,00

44,22

45 000,00

1,51

45 000,00

1,51

1 200 000,00

40,20

1 200 000,00

40,20

75 000,00

2,51

04

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

05

NÁKUP SLUŽEB

05.01

Publikace/školící
materiály/manuály

05.01.0 tisk a grafické zpracování
1
výukových materiálů
05.02

Odborné služby/Studie a
výzkum

05.02.0 tvorba výukového SW
1
(aplikace), včetně webové
prezentace, dohledu a
aktualizací
05.03

Výdaje na konference/kurzy

05.03.0 náklady na školení a semináře
1
05.04

Podpora účastníků (stravné,
ubytování?)

05.05

Jiné výdaje

06

STAVEBNÍ ÚPRAVY

06.01

Drobné stavební úpravy

06.02

Stavební úpravy v rámci
křížového financování

dokument
ks

100,00

450,00

služba
služba

1,00

1 200 000,00

konference
ks

5,00

15 000,00

75 000,00

2,51

osoba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

úprava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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06.03

Odpisy

0,00

07

PŘÍMA PODPORA

07.01

Mzdové příspěvky

osoba

30,00

07.02

Cestovné, ubytování a stravné

osoba

07.03

Doprovodné aktivity

osoba

08

NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ
PŘÍMO ZE
SMLOUVY/ROZHODNUTÍ

08.01

Audit

08.02

Ostatní

09

audit

0,00

0,00

0,00

105 000,00

3,52

2 000,00

60 000,00

2,01

30,00

1 500,00

45 000,00

1,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
CELKEM

2 529 660,00

84,75

09.01

Přímé výdaje bez křížového
financování

2 529 660,00

84,75

10

NEPŘÍMÉ VÝDAJE

455 338,80

18,00

11

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ
VÝDAJE

2 984 998,80

100,00

11.01

Celkové způsobilé výdaje
investiční

0,00

0,00

11.02

Celkové způsobilé výdaje
neinvestiční

2 984 998,80

100,00

12

CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ
VÝDAJE

0,00

0,00

12.01

Celkové nezpůsobilé výdaje
investiční

0,00

0,00

0,00

0,00

12.02

Celkové nezpůsobilé výdaje
neinvestiční

0,00

0,00

0,00

0,00

13

CELKOVÉ VÝDAJE
PROJEKTU

2 984 998,80

100,00

13.01

Celkem investiční výdaje

0,00

0,00

13.02

Celkem neinvestiční výdaje

2 984 998,80

100,00

14

PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM

0,00

0,00

14.01

Příjmy projektu připadající na
způsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

14.02

Příjmy projektu připadající na
nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

15

ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

0,00

0,00

0,00

0,00

16

KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

0,00

0,00

1,00

455 338,80

Komentář k rozpočtu
Sazby mezd se drží v doporučených hodnotách. Veškeré zařízení bude využíváno v rámci přípravy kurzů DVPP,
bude sloužit jednak lektorům, ale i administrativním pracovníkům. Stěžejní položka je tvorba výukové aplikace
včetně webové prezentace, dohledu, servisu a aktualizací, v rámci které dojde k vytvoření stěžejního prvku
DVPP interaktivní poutavou formou. Přímá podpora účastníkům je spojena s jejich náklady, které budou mít při
absolvování dalšího vzdělávání.
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Předpokládané zdroje financování v Kč
Zdroj

Procenta nákladů

Náklady

Celkové výdaje projektu

2 984 998,80

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje

2 984 998,80

Soukromé spolufinancování

100,00

0,00

0,00

2 537 248,98

85,00

447 749,82

15,00

Veřejné spolufinancování
z toho ze strukturálních fondů
z toho ze státního rozpočtu

Rozpočet projektu podle aktivit
Aktivita

Náklady na aktivitu

Vytvoření vzdělávacího obsahu DVPP se
zaměřením na projektové řízení
Pilotní ověření obsahu DVPP

Procenta

2 232 000,00

74,77

752 000,00

25,19

Rozpočet projektu podle subjektů
Subjekt

Podíl na nákladech

Gymnázium

2 984 998,80

Procenta
100,00

Harmonogram čerpání rozpočtu
Pořadí žádosti o platbu

Datum předložení žádosti o platbu

Předpokládaná požadovaná částka

01

20.12.2011

700 000,00

02

20.03.2012

670 000,00

03

20.06.2012

670 000,00

04

20.09.2012

646 498,80

05

31.01.2013

298 500,00
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X. Horizontální témata
Podpora rovných příležitostí:
Vliv projektu na rovné příležitosti:
Je neutrální
Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:
Projekt má neutrální dopad na rovné příležitosti. Informace, nové poznatky ze vzdělávání jsou přístupné všem
účastníkům dalšího vzdělávání bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženství, zdravotní postižení,
sociokulturní postavení nebo sexuální orientaci. Projekt nerozlišuje mezi výše uvedenými charakteristikami
občanů a ve vztahu k prostředí vyznačujícím se zásadním nedostatkem kvalifikovaných a motivovaných
pracovníků poskytuje doplnění a rozšíření kvalitních informačních zdrojů pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků.

Podpora udržitelného rozvoje:
Vliv projektu na udržitelný rozvoj:
Je neutrální
Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj:
Projekt má neutrální dopad na udržitelný rozvoj. Realizací projektu v žádném případě nedojde k zatížení
životního prostředí. Budou využívány nové formy prezentace (např. e-learning) šetrné k životnímu prostředí.
Moderní a interaktivní formy výuky motivují ke vzdělávání a rozvíjí znalosti, schopnosti a dovednosti pedagogů,
což přispívá i k lepší uplatnitelnosti na trhu práce.
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XI. Kategorizace pomoci
Název prioritního téma:

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné
přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování
dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní
ekonomiku

Číslo prioritního téma:

72

Prostředky z EU v Kč:

2 537 248,98

Název typu území:

Město

Číslo typu území:

01

Název hospodářské činnosti:

Vzdělávání

Číslo hospodářské činnosti:

18
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XII. Monitorovací indikátory
Komentář:
Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Měrná jednotka:

produkt

Plánovaná hodnota:

1,00

Datum plánované hodnoty:

31.12.2012

Komentář:

V rámci projektu vznikne a bude akreditován jeden kurz DVPP se
zaměřením na pokročilé metody projektového řízení.

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

30,00

Datum plánované hodnoty:

31.12.2012

Komentář:

Jedná se o 30 pedagogických pracovníků, kteří projdou pilotním
proškolením a zvýší si svoje dovednosti ve výuce projektového řízení.
Ověření jejich účasti bude probíhat formou zápisů v prezenčních listinách
při DVPP.

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

30,00

Datum plánované hodnoty:

31.12.2012

Komentář:

Jedná se o 30 pedagogických pracovníků, kteří projdou pilotním
proškolením a budou dále svoje nabyté zkušenosti předávat žákům v
rámci výuky.
Ověření jejich účasti bude probíhat formou zápisů v prezenčních listinách
při DVPP.

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - muži

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

15,00

Datum plánované hodnoty:

31.12.2012

Komentář:

Předpokládané dělení indikátoru úspěšně podpořených účastníků dalšího
vzdělávání na muže.
Ověření jejich účasti bude probíhat formou zápisů v prezenčních listinách
při DVPP.
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Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - ženy

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

15,00

Datum plánované hodnoty:

31.12.2012

Komentář:

Předpokládané dělení indikátoru úspěšně podpořených účastníků dalšího
vzdělávání na ženy.
Ověření jejich účasti bude probíhat formou zápisů v prezenčních listinách
při DVPP.
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XIII. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ:

001

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

VŘ na tvorbu výukového SW (aplikace), včetně webové
prezentace, dohledu a aktualizací

Vyhlašovatel:

Gymnázium

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

osoba, která není zadavatelem dle zákona

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

1 000 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

10.10.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

10.11.2011

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Jedná se o komplexní dodávku výukového softwaru na projektové řízení pro pedagogické pracovníky, elearningový webový přístup, dohled a aktualizaci. Bude postupováno v souladu s příručkou pro příjemce OPVK a
zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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XIV. Publicita
Způsob zajištění publicity:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Žadatel souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.

Způsob zajištění publicity:

Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Projekt počítá s rozsáhlým mediálním pokrytím, zejména formou inzerce a psaní článků a tiskových zpráv.
Vytvořené zprávy budou následně rozeslány lokálním a regionálním médiím. Ve spolupráci s audiovizuálními
médii regionálního a lokálního charakteru bude probíhat celé mediální pokrytí projektu. Výraznější, mediální
pokrytí lze očekávat zejména při zahájení projektu, během pilotního ověřování projektu a při ukončení projektu,
kdy bude vypracována závěrečná zpráva.

Způsob zajištění publicity:

Viditelné umístění trvalé informační desky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
V rámci publicity bude vytvořen informační panel (nástěnka), který bude umístěn ve škole na viditelném místě a
bude informovat o projektu a jeho základních výstupech a cílech.

Způsob zajištění publicity:

Propagační předměty

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Součástí prezentace projektu budou i drobné reklamní předměty, které budou mít za cíl motivovat cílové skupiny
a partnery k zájmu o projekt.

Způsob zajištění publicity:

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Informace o projektu, jeho financování z evropských a státních zdrojů, způsobu podpory a realizaci budou
uvedeny ve všech vzdělávacích materiálech v souladu s pravidly publicity.

Způsob zajištění publicity:

Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Nejdůležitějším prvkem pro prezentaci bude internetový portál s e-learningovým rozhraním a dalšími
doplňkovými funkcemi sloužící pedagogům, středním školám, zaměstnavatelům a státním institucím jako zdroj
informací. Část portálu bude věnována i povinné prezentaci ESF/OP VK a vazbě na další související projekty,
možnosti uplatnění know-how projektu a jejich šíření.
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Způsob zajištění publicity:

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační
sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
V rámci projektu budou vytvořeny informační a komunikační materiály, které budou v souladu s jednotným
vizuálním stylem respektujícím Manuální vizuální identitu ESF v ČR a Manuál logotypu programu OP VK. Počístá
se s vytvořením informačních letáků, které budou distrubuovány na zapojené školy atp. V jednotném vizuálním
stylu budou vedeny také informační sdělení a tiskové zprávy o průběhu projektu, prezenční listiny ze školících
lekcí pro učitele či závěrečná zpráva projektu.
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XV. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem
Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem
Název žadatele/partnera:

Gymnázium

Projekt č.1
Název

Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří
výuce projektového řízení

Partneři

Střední průmyslová škola Hranice, Střední škola logistiky a chemie,
Olomouc, U Hradiska 29, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2

Rozpočet (v Kč)

3 993 298,00

Datum poskytnutí podpory

01.11.2010

Poskytovatel/Dotační titul

globální granty Olomouckého kraje OPVK, třetí kolo výzev

Popis

Cílem projektu je rozvoj kompetencí studentů středních škol v oblasti výuky
Projektového řízení za využití informačních technologií. V rámci pilotní
výuky bude podpořeno 200 žáků z 4 středních škol Olomouckého kraje. V
rámci tohoto projektu získají jak žáci, tak pedagogičtí pracovníci nové
kompetence a dovednosti v oblasti výuky předmětu Projektové řízení s
využitím ICT. Součástí projektu bude také vytvoření webové aplikace
určené pro podporu výuky předmětu Projektové řízení na zapojených
školách, která umožní interaktivní zpracování zkušeností a příkladů dobré
praxe, bude posilovat dovednosti žáků a zvyšovat jejich další studijní a
kariérní rozvoj.
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XVI. Čestné prohlášení
Jako statutární zástupce subjektu žadatele / partnera prohlašuji:
1.

že jsem vázán celým obsahem žádosti;

2.

všechny informace v předložené žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;

3.

na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních
programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvku státního rozpočtu, krajů a obcí, které
přímo souvisejí se spolufinancováním projektu;

4.

že jsem nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení své způsobilosti k realizaci projektu;

5.

souhlasím s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním této žádosti na webových
stránkách určených MŠMT a s dalším využitím této žádosti MŠMT pro účely publicity a informovanosti,
zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;

6.

souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, tam kde je to vhodné, v případě, že tento projekt
bude z programu podpořen;

7.

souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím MŠMT v žádosti za účelem realizace
projektu. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2020.

8.

subjekt, jehož jsem statutárním zástupcem, má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (platí
pouze v případě finanční spoluúčasti)

Žadatel
Název subjektu

Gymnázium

Statutární zástupce

Čapka Radek

Datum

Místo

Podpis, razítko

XVII. Přílohy projektu
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Název přílohy:

Doklad o právní subjektivitě žadatele

Číslo přílohy:

1

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

7

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

INFO@RPSC.CZ

Příloha:

1-Gym.Cajk..pdf

Popis:
Název přílohy:

Prohlášení o partnerství

Číslo přílohy:

2

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

INFO@RPSC.CZ

Příloha:
Popis:
Název přílohy:

Podrobné rozpracování obsahu metodických dokumentů a nástrojů k realizovanému
DVPP

Číslo přílohy:

3

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

4

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

INFO@RPSC.CZ

Příloha:

3-Gym.Cajk..pdf

Popis:
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Unikátní kód žádosti (hash):

1zmsaPØØØ1

NEOTVÍRAT
Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:

04

Název výzvy:

Olomoucký kraj - Výzva č. 4 pro GP - oblast podpory
1.3

Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.3

Název oblasti podpory:

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu:

DVPP v projektovém řízení v Olomouckém kraji

Název žadatele:

Gymnázium

Adresa žadatele:

Čajkovského, 9
779 00, Olomouc
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